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ККРРИИВВИИЧЧННАА  ДДЕЕЛЛАА  УУ  ВВЕЕЗЗИИ  ССАА  ООББААВВЉЉААЊЊЕЕММ  ЛЛЕЕККААРРССККЕЕ  ДДЕЕЛЛААТТННООССТТИИ  
((ЗЗААККООННССККАА  РРЕЕГГУУЛЛААТТИИВВАА))  

8. април 2020., од 12 до 1930h, Београд, ИНСТИТУТ ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ, Делиградска 31а 

РУКОВОДИЛАЦ КУРСА: проф. др Татјана Атанасијевић,  
Медицински факултет Београд, Институт за судску медицину 

 

О КУРСУ: Програм курса представља преглед кривичним правом регулисаних важећих законских одредби 
које су у вези са кривичном одговорношћу лекара (здравствених радника). Програм обухвата утврђивање 
знања у вези са значајем и начином правилног вођења медицинске документације, као и едукацију о 
могућим, законом предвиђеним ситуацијама у којима се може поставити питање кривичне одговорности 
лекара. Такође, обухваћени су медицинскоправни аспекти еутаназије као и медицинскоправни аспект 
лекарске делатности у грађанским парницама. 

Једнодневни курс је намењен докторима медицине (без обзира на специјалност) који су запослени у 
здравственим организацијама и у свакодневном раду су у непосредном контакту са пацијентима. За докторе 
медицине који учествују у лечењу пацијената на свим нивоима здравствене заштите, веома је значајно да 
познају врсте кривичних дела која могу проистећи из обављања лекарске делатности. Ова кривична дела по 
свом карактеру сврстана су у различите категорије које су предвиђене и регулисане Кривичним законом 
Републике Србије (Чл. 117; Чл.119; Чл. 120; Чл 141; Чл 248; Чл 249; Чл 250; Чл 251; Чл 252 и Чл.253 и Чл. 254), 
након којих може да следи и грађанска парница. Познавање ове законске регулативе омогућава лекарима 
избегавање непријатних ситуација у којима се могу наћи као извршилац (субјект) кривичног дела. У циљу 
бољег разумевања ове проблематике у оквиру курса биће дата разјашњења неких основних појмова који су 
проистекли из свакодневне лекарске делатности (као што су: лекарска грешка, несавесно лечење и др.), а 
санкционисани су кривичним законом. Поред наведеног, биће приказан и начин судскомедицинског 
вештачења у случајевима несавесног лечења. На тај начин лекари ће сагледати који су то елементи који су 
битни и валидни за процену постојања или не постојања кривичног дела несавесног лечења. Такође, 
полазници ће бити упознати са грађанско-правним (парничним) поступком везаним за наплату материјалне 
штете настале због евентуалних лекарских грешака. 

ЦИЉ КУРСА је обнављање претходно стечених знања у вези са кривичним делима која су у вези са обављањем 
лекарске делатности; преко илустративних примера сагледавања ситуација у којима се најчешће поставља 
питање кривичне одговорности лекара и у складу са тим дефинисање начина понашања и "самозаштите". По 
завршеном курсу лекари ће, поред професионалних обавеза, бити упознати са својим обавезама али и 
правима које предвиђа кривични закон за групу кривичних дела којима је регулисна лекарска делатност 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе, решавање клиничких проблема 

ПРЕДАВАЧИ: проф. др Татјана Атанасијевић, проф. др Весна Поповић, проф.др Слободан Николић, проф. др 
Зоран Михаиловић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 25 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 4.000,00 динара 
 

 
 

 
  

 

 
 

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСА 

 

 
  

 
  

 
  

ООССТТААЛЛАА  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊАА::  
  

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈУУ ЈЕ ОБАВЕЗНО 
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ -   

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  
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 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 186/11  

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА  МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  -  ФАКС 011 36 36 314 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***  

 
 

 
 

 
 

 

ПРОГРАМ 

КККРРРИИИВВВИИИЧЧЧНННААА   ДДДЕЕЕЛЛЛААА   УУУ   ВВВЕЕЕЗЗЗИИИ   СССААА   ОООБББАААВВВЉЉЉАААЊЊЊЕЕЕМММ   ЛЛЛЕЕЕКККАААРРРСССКККЕЕЕ   
ДДДЕЕЕЛЛЛАААТТТНННОООСССТТТИИИ   (((ЗЗЗАААКККОООНННСССКККААА   РРРЕЕЕГГГУУУЛЛЛАААТТТИИИВВВААА)))  

8. април 2020. 

12h - 1210h Уводне напомене и упознавање  
са програмом рада 

 

1210h - 1240h УЛАЗНИ Т Е С Т  

п а у з а 

1250h - 1335h Системске компликације трауме  
и патофизиологија трауме 

Проф. др Слободан Николић 

п а у з а 

1340h - 1510h Група кривичних дела у вези са 
обављањем лекарске делатности 

Еутаназија-медицинскоправни  аспект 

Проф. др Весна Поповић 

1510h - 1640h Несавесно лечење болесника чл. 251 КЗ 

Грађанскоправна одговорност 

Проф. др Татјана Атанасијевић 

1640h - 1725h Јатрогене повреде – судскомедицински 
значај 

Проф. др Зоран Михаиловић 

1725h - 1825h ПРАКТИЧНА ВЕЖБА: медицинска 
документација, упоредна анализа 
случајева несавесног лечења у којима је 
судскомедицинским вештачењем 
доказано кривично дело несавесног 
лечења и случајева где је вештачењем 
доказано да нема елемената кривичног 
дела несавесног лечења 

Проф. др Т. Атанасијевић,  

Проф. др В. Поповић 

1825h - 1855h ИЗЛАЗНИ Т Е С Т  

1855h - 1910h ЕВАЛУАЦИЈА  

1910h - 1930h Анализа резултата теста и дискусија  

 

 
 

 
 


